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M A R G ITA 1 JÓ Z S E F .

Különösen a féllörzsüek a legcélszerűbbek,
mivel ezek ad|ák a legdusabb termést. A
sok jó faj közül bizton a boszniai magbiи.
váló szilva egyike a legjobbaknak, ép oly
Az a l m a nemzetgazdászati tekintetben jó a besztercei magba váló, a dolátni és a
a legfontosabb gyümölcs, többnyire ez lesz magyar muskotály szilva. Ezeket követi az
ültetve, s majdnem minden országnak, min olasz- és csehországi hosszú szilva. Az öszden vidéknek megvan a maga különleges, szes között a »Nagyherceg« egy újabb faj
valóban jó faja. Így pl.: Erdélynek a Batub a legnagyobb és legszebb, de nem igen jó;
Krassó-Szörénynek a Masáncki, az Alföldnek sokkal jobbak az előbb fölsorollak Szilva,
azApafi és a Török Bálint-Stettini, Szlavónia- j szilvaféle, ringló minden fekvésben, termé
nak a Szrőika, Tirol-é a Rozmaring, Botzen-é szeti tulajdonsága u. i. a földszinalatt elte
a fehér Calvil. Csehország-é a Tafotaalma stb rülő gyökérzete folytán, még oly helyekre
A k ö r le méltó testvére az almának,| is ültethető, ahol a talaj sovány s a televény
ezérl a legszélesebb körű elterjedésnek sekély, mint dombokon, magaslatokon, nem
örvend Sokoldalú előnyei következtében az tulmagas begyeken is, még itt is jól tenyész
asztali gyümölcsök királynéjának van elis nek és dús termést hoznak; nevezetes, hogy
merve s egyike a legjobb gyümölcsöknek, magasabb fekvésben a gyümölcs édesebb és
melyet anyaföldűnk termel. Helyes fajválasz- ízletesebb. Mentői többet ültessünk tehát
ték mellell lehet gyümölcsünk juliustól-ápri- ezekből!
lisig, amelyek minden kívánalomnak meg
C s e r e s n y e és a m e g g y nagyon
felelnek, mivel ennél a fajok és féleségek kedvelt, kellemes és hasznos gyümölcs, mely
száma rendkívül változatos; mely körülmény oly időben érik, amikor még másféle gyü
arra mutat, hogy kitartás és előszereltei fára mölcs alig van; ép azért várva várt idő az,
doznak ezen gyümölcs további tökéletesítésén mikor az első cseresnye megérik s njongva
és nemesebbé léteién. Már most is vannak lesz üdvözölve. A c^presnye mint magas
fajok, melyek íz- és finomság tekintetében törzs és mint féltörzs egy iránt célszerű s
minden eddig létezőt fölülmúlnak. A körtefa gyümölcse nevezetes kereskedelmi cikkel
jobb fekvést és mélyebb lelevénytalajt kí képez. A meggyfa mint féltörzs célszerűbb
ván, mini az almafa, mely utóbbi mindenütt, s kisded növése következtében lörpefának
még magaslatokon is elég jól tenyész, ahol igen alkalmas; különösen az újabb fajok
a körtefa boldogulására már nincsenek meg mint: a Gubeni hírneves, a körösi, továbbá
a finom Amarellák, amelyek nagyon ajánla
az általa igényelt követelmények.
Mini gazdászatilag fontos gyümölcs kö tosak. Nagyon tekintélyes a fajok mifélesége
vetkezik a szilvafa, amely mindegyre na- és használhatósága; az újabb későn, szep
gyobb-nagyobb arányokban, nagybani ültet- tember-októberben érő cseresnyefajok képe
vényezésekre a világ minden táján keresett zik most az asztalok díszéi. Túlnedves lalaj
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A hajnalt, el nem hozza Isten,
Mikor reám hajol karod !
V I.

Szívem királyi asszonya.
i.
Száműztek éltető körödből
Kerülnöm kell már utadat !
A szó mint végítélet dördül ;
Hogy téged látnom sem szabad.

II.
A végítélet napja nékem
A nap, mely tőled elszaknszt;
Te hozzád forrad üdvösségem
S most elveszítem azt.

Te tőled elszakadva távol
Fog telni busán életem ,
Szerelmed majd másnak világot,
Más fog pihenni szíveden !
V II.

Más a ki nem is méltó hozzád,
Szívem királyi asszonya !
Leszállsz hol mint rab nőre vár rád
A rideg kalmárok hona !
ГА Л

IV .

Őrjítő kínpadjára vonja
A lelkemet e gondolat :
Érinteni ajkam sohse fogj«
A te sóvárgott arcodat.
V.

Tudom, tudom hiába minden ;
Hiába tűnnek a napok !

А Г /

GYULA

A hóban.

III.

Eszembe jut szép ifjú arcod
E csábító tündérvilág,
Nyugodtan m.1s keblére hajtod
Míg engem öl a szomjúság
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Irta : ZÖLDI MÁRTON.
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A gyümölcsfák ültetése,
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Negyed évre
Egyes szám ára 20 fillér.

dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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Szó sincs róla Itt a lópokróc. Nézze csak
milyen pompás takaró ez. A kis Margit is elfé1’
alatta. Nos, akar mellettem ülni ?
A kis Margit csak szemeivel intett, hogy igen,
s odasimult a bakon az előtte ösmeretlen trhoz.
A gyermekek éles ösztönével azonnal tisztába jött,
hogy jobb helyet nem is kivánhal magának, mint
annak a bácsinak az oldalán, a ki kabátját oda
adta a mamájának.

kivételével a cseresnye- és meggyfa minden
talajnemben jól lenyész, még magaslatokon
is. Sajnos, hogy ezen gyümölcsfaj a megér
demelt figyelemben még nem részesül elég
gé, amelyet sokoldalúságánál fogva megér
demelne. Különösen a meggy az, amely min
den háztartásban kívánt és keresett cikk,
ennélíogva minden piacon keresett s jól
meg lesz fizetve.
K a j s z i n b a r a c k minden időben
kedvenc gyümölcse volt az embereknek. A
mély televény talajl kedveli s védett helyet,
különben nem díszük. Ezekből magas törzset
ültél ni nem tanácsos, de féltörzsű»*ket és
lörpefakal igen, utóbbiakat kiváltképen, mivel
ezeken a termés utótagyok ellen megvédhető
s a szélvész és viharok ellen is némileg
védve van A kajszmbarack nálunk jól, több
nyire igen jól díszük és mindig kellemes
finom ízzel bir. Kevés kivétellel minden faj
igen jó, de különösen a honi magyar fajok,
amelyek a francia fajoknál sokkal aromatikusabbak.
ő s z i b a r a c k finom asztalra a leg
nemesebb gyümölcs. Az öszibarackla az öszszes gyümölcsiák közölt a legnemesebbnek
lesz tekintve s lelkes kedvelői gyümölcsét
»isteninek«, gyümölcsösei szépségének s az
aszlal ékességének nevezik. Az őszibarackfa
nálunk mélyen fekvő területek kivételével
mindenül! jól dís lik; többnyire törpeiának
és gúla-alakban lesz nevelve, északibb vidé
keken pedig redélyzeten.
Az őszibarackfák 7 — 10 évnél tovább
nem igen élnek, ez idő múltán többnyire
teljesen túlélték magukat; legtöbb esetben
gyanlafolyás okozza korai elhalálozásukat.
Mikor Barkós a gyeplőt a kezébe vette, hát
ra fordult s így szólt:
A kenderest és bodzásréti pusztákon vágunk
át. Vacsoratájt otthon lesz nagysád.
A szép asszony fejével bólintott, jelezve,
hogy mindent a váratlan lovagra biz.
Kissé nagyon is regényes szánkázás esett a
rettentő hómennyiséggel borított lapályon. A lo
vak némely helyütt szügyig gázoltak a hóban, s
az estalkony egyre sötétebben borult a tájra. Vagy
kétszer föl is borultak, a mi a kis Margitot igen
kellemesen szórakoztatta. De Barkós fürgén rend
be hozoft mindent, kiemelte a hóból a szép aszszonyt, lerázta róla a havat és szépen visszaül
tette a helyére.
A lovak nagyokat fújva száguldottak előre
a kietlennek tetsző hósivatagon. A téli est korom
sötétjét már csak a hó fehérsége enyhítette. Tá
voli kutyaugatáson kívül semmi egyéb nesz nem
zavarta a rettenetes csöndet.
A szép asszony pedig hátul egyre tűnődött,
hogy ki is lehet ez a derék ember, ki gyermekét
oly gyengéden tartja ölében, s oly igénytelenül ér
kezett lovagi szolgálatával. Emlékezett, hogy látta
már, de nem tudta, hogy hol. Mindenesetre igen
derék ember, s azonfelül a kabátja olyan jó me
leg. E meleg kabát alatt bizonyosan meleg szívet
is hord. Mind a kettő igen becses dolog, különö
sen télen.
Egyszerre csak az egyik ló ijedten nyeríteni
kezd.
Nini — monda a kis Margit — ott a fa
mögött egy nagy kutya van. Milyen sovány.

Ennek ugyan ré9zben ellenálhatunk (sajnos,
hogy teljesen sohasem) ugyanis, ha a fák
főmetszését augusztusban végezzük, mely
alkalommal minden vékony, satnya, haszon
talan ágat eltávolítunk, tavaszszd csak a
tavalyi hajtások lesznek kévésé megrövidítve.
A vezérágak és termőágacskák megmetszésének teljes figyelmen kívül hagyása okozója
többnyire az ifjú őszibarack-ültetvényezések
sikertelenségének, amelyek az ültetés alkal
mával illetőleg az ültetést követő tavaszon
okvetlen visszametszendők, a következő években pedig csak úgy, amint az fenncbb
említve lett.
A d i ó csakis mint magastörzs, szabad
nyilt helyeken lesz ültetve Nagy helyre lé
vén szüksége, 12 m. távolságra ült tendő
egymástól; mindenütt jól tenyészik, még
magaslatokon is. Oly magaslatokon, ahol
már a juhlegelő csak tengődik, a diófa még
mindig jól nő s mily haszon, mily kincs
volna ez a jövő nemzedékre, hogyha az
ilyen kopár magaslatok, kopasz hegyhátak,
amelyek ma még többnyire parlag területek
s kevés avagy semmi hasznot sem adnak,
diófákkal ülttetnének be. Valóban csodálatos,
hogy sem kis- sem nagybirtokosainknak
még eddig ilyesmi nem jutott eszét»-*.
A dió nagyszerű, mondhatni a legjobb
s legjövedelmezőbb kiviteli cikk. amely rak
tározva nem oly könnyen romlik meg, mint
a többi gyümölcsféle, amelyeken gyorsan
túl kell adni, hanem karácsonyig és mégi
tovább is eltartható, mig jobb árakat érünk
el. Diófáknál a termékenység átlagosan a
15 é.vel kezdődik meg és évről-évre foko
zódik s mire egy nagyobb szabású ily telep
60— 80 évet elért, mily rengeteg hasznot
hozott ez idő alatt; de csak ezután követ
kezik a nyeremény legnagyobb része, a fő
nyeremény — a bútorgyártás céljaira drá
gán eladott diófáért. Mily óriási а кülöm bség az ily és a tölgy- avagy bükkíaültetvények között, mely utóbbiaknál nem 60, ha
nem 100 és még több éven át kell^egyedül a fa értékére várni anélkül, hogy a
megelőző időben valami csekély hasznot
hajtottak volna. A dióvali fásítás kezdetle
gesen is történhetik és pedig a diónak no-

vemberben álló helyre való eldugdozásával
épen úgy, mint a makkot szokás ültetni.
B i r s és n a s z p o l y a , s o m, é d e s
g e s z t e n y e és m a n d o l a gazdászati
szempontból kevésbbé jönnek tekintetbe, mi
vel legtöbbnyire csak egyesek kedvencei, de
mindamellett mindegyikből mégis néhány
iának kellene minden gyümölcsösben állani.
iV о g у о r ó az utóbbi években nagyobb
előnyben részesül, sokkal nagyobb ügyelem
lesz most már ezekre fordítva mint azelőtt,
mivel korábbi telepek teljes méltatást talál
tak. Tenyésztése többnyire jövedelmezőbb,
mint bármi másé és pedig a következő okokból: 1. talaj, fekvés és éghajlat dolgában
igényiden; 2. termésben minden körülmé
nyek között biztos s egy bizonyos határig
folyton fokozódó; 3. a termés felszedése ol
csó, lartóssága igen hosszú, az elszállítás
könnyű, az árak mindig jók, mivel a ter
melés sohasem íedezi a keresletet. A mo
gyoró termelése mindazon birtokosoknak
igen ajánlatos, kiknek hegyes-dombos, szakadékos csuszamlós, terméketlen területei
vannak, amelyet még legelőnek sem hasz
nálhatnak.

K Ü L Ö N F É L É K .
— II. Miklós orosz cár ajándéka. Az
V. Uhlanos ezred tisztikara az ezred tulaj
donosát II. Miklós orosz cárt a legutóbbi
december 6-iki névünnepe alkalmából szokásszerüen üdvözölte, mely üdvözletei a cár
most egy értékes ajándék küldésével kö
szönte. Az ajándékot, mely egy orosz topárokkal dúsan kirakott s legalább 10000 K.
érő, »jardiniere« (virágtartó) most hozta meg
Varazsdra Martchenkö, orosz vezérkari ez
redes, Oroszország Osztrák-Magyar Monarchia
katonai ügyvivője. A z orosz ezredes január
30-án d. u. 5 órakor érkezett meg Varazsdra,
hol az állómáson az uhlánusok ezredese,
Varazsdvármegye főispánja, a katonaság s
több hivatalos személyiség fogadták. Az orosz
ezredes tiszteletére a tiszti étkezőben január
31 én este 6 órakor díszebéd voll, melyre
az ezred tisztikarán kívül hivatalosak vol-

— Nagyságos asszonyom — monilá Barkós nngy tömeget cipel. Odahozták a lornácb.i.
hátrafordulva — legyen szíves jól megfogni a
— Nini, — kiáltá az öreg Bereghy, — hisz
ez farkas, még pedig inekkora.
gyepiül. így la. Nem kell megijedni, lőni logok.
Azzal előkapta puskáját, célozott, puff . . .
— Ezt a kutyát láttuk az utón, — monda
s a Margitka állal fölfedezett sovány kutya egyel Margitka komolyan.
fordult, megbotlott s elterült a havon.
Tisztelem az ilyen kútját. De most men
Félóra múlva otthon voltak a kastély ud jünk vacsorázni.
varán. Az öreg Bereghy már nyugtalanul várta
Mikor másnap a vendég távozott, a szép
őket. Ölébe kapta kis nnokáját, össze-vissza csó asszony lekisérte az udvarba. Az öreg ur egy
kolta.
percre visszaszaladt a kastélyba, hogy egy üveg
Nem történt semmi bajotok ?
barackpálinkát hozzon az útra.
— Semmi nagyapa, olyan takarosán borul
Csak egy percig maradtak együtt. Hunéin
tunk föl, hogy csupa öröm volt. Azonkívül lőttünk ezt a percei alaposan kizsákmányolták.
egy kutüát.
— Még egyszer köszönöm, — monda a szép
— Köszönöm — monda a szép asszony — asszony, — s ha valamikor megnősül, csak anymost visszaadom a kabátját. Soha sem fogom el nyit szeretnék a feleségének mondani, hogy irigy
felejteni, hogy viseltem.
lem tőle a férjét.
Olyan bársonyos, meleg kézszoritást a derék
— Igazán mondja ?
Barkós még soha sem kapott.
— Igazán.
Azzal fölugrott a bakra.
Akkor egy hét múlva visszajövök és
— Csak nem megy el vacsora nélkül ?
megkérem a kezét.
— Egy óra múlva itt leszek.
Esküszöm, hogy nem fog kosarat kapni.
Azzal egyet rántott a gyeplő.) és a két tál Az öreg már hozta a barackpálinkát.
Csak éppen annyi idejük maradt, hogy mé
tos kiröpitette a nyitott kapun a szánkót.
Margitka őszintén neheztelt s egyre kérdezte lyen egymás szemébe nézzenek. De hát nem elég
az ? —
anyjától:
Egy hónap múlva meg volt a lakodalom.
— Miért ment el ?
A derék s most már boldog Barkós, ha re
A mama is bosszús volt e hirtelen távozás
fölött, de végre is megnyugodott, hisz azt mondta, gényét azóta elbeszéli, igy szokta kezdeni :
— Nagy hófúvás volt . . . a vicinális el
hogy egy óra múlva visszajön. Az ilyen szűkszavú
emberek nem szoktak füllenteni.
akadt . . . farkusvadászatra készültem . . . lőttem
Alig készült el a pompás vacsora s a csen- is egyet . . . tetejébe pedig megházasodtam.
Milyen egyszerű a boldogság története.
getyüszó jelezte, hogy az érdekes vendég vissza
Kár, hogy ezt a novellairók nem tudják.
érkezett. Elébe siettek az üveges tornácba. Nagy I
csodálkozással látták, hogy az egyik inassal valami |

tak és megjelentek: Varazsdvármegye és
Varazsd város főispánja, a Varazsdon ál'omásozó ezredek ezredesei, a papság és a
város képviselői. Az orosz ezredes 31-én
este 9 órakor utazott el Varazsdról, mikor
is egy század uhlános fáklyás menettel ki
sérte az ezred illusztris vendégét a vasúti
állomásra Az orosz ezredes Csáktornyáról
az éjfélutáni egy órai gyorsvonattal utazóit
csak tovább Becsbe, állomáshelyére, s Csák
tornyán a közbeeső 3 órát a Csáktornyái
uhlános tisztek társaságában, a Zrínyi ven
déglő külön szobájában töllötle el víg ze
neszó mellett s mint maga is mondotta oly
kellemesen, hogy erre mindig szívesen log
vissza emlékezni.
— Eljegyzés. Horválh József hódmező
vásárhelyi áll. polg. isk. tanár, volt Csák
tornyái rajztanár eljegyezte Bischoff Gizi
kisasszonyt Hódmezővásárhelyről.

— A Csáktornyái izraelita hitközség
kebelében az 1906— 1908-ik évek elöljáró
ságának a választása január hó 28-án ejletelt
meg rendkívüli érdeklődés melleit. Eleinte
a választásra jogosítottak közölt két párt
volt. Az egyik elnöknek az eddigi elnököt,
Wollák Rezső Csáktornyái ügyvédet akarta,
a másik párt pedig iíj Neumann Miksa
nagykereskedőt A választás előtti napon
azonban a két párt megegyezett és igy né
hány szav; zat kivételével, lehet mondani
egyhangúlag, ismét Wollák Rezső ügyvédet
választolták meg, most már negyed Ízben
hitközségi elnökké. Az újból megválasztott
elnöknek megválasztanál egy 20 tagú kül
döttség vitte meg Dr. Viola Vilmos v lasztási elnök vezetésével, mikor is az elnök
meghalva köszönle meg a hitközségnek sze
mélye iránt ismételten megújuló bizalmát.
E választás alkalmával elöljárósági tanácso
sok lettek ; Blau Sándor, Gbarmatz Jónás,
Csakathurner Ármin, Heinrich Henrik, Dr.
Hídvégi Miksa, Hirschmann Adolf, Kohn Ár
min, Lobi Mór, ifj Neumann Miksa, Rosen
berg Lajos, Rosenberg Rező, Dr. Schwarz
Albert, Strausz Sándor, Dr. Wolf Béla. Pollagok : Neumann Salamon, Dr. Viola Vilmos,
Heinrich Miksa, Kántor Bernát.
— Közgyűlés. A »Csáktornyái Jótékony
célú Nőegylet« január 29-én tartolla ez évi
közgyűléséi. A tárgysorozat első pontja voll
a titkári jelentés, mely részletesen beszámol
az egyesület IX. cyklusának a történetéről.
A jelentést lapunk jövő számában egész
terjedelmében közöljük Mnrlincsevics Julcsa
pénztáros beszúrni II az egyesület vagyoni
állapotáról, melyből kitűnik, hogy a nagy
mérvű segélyezések melleit is ez évben is
gyarapodott a nőegylel vagyona. A közgyű
lés a pénztárosnak a számadások szakava
tott, gondos vezetéséért 'egyzőkönyvi kö
szönetét nyilvánította. Az egyesület titkárja
beszámolt az 1906. január 6-án rendezett
élőképekkel kapcsolatos táncestéiről, mely
az egyesületnek szép erkölcsi és anyagi si
kert juttatott. A közgyűlés a jelentést ör
vendetes ludornásúl vette. A közgyűlés leg
fontosabb tárgya volt a tisztviselők és vá
lasztmány megválasztása a következő 3 évre,
— melynek eredménye a következő : Elnök
Pálya Mihályné, alelnök Kraschovetz Józsefné, pénztáros Martincsevics Julcsa, titkár
Bencsák Richárd
A tárgysorozat utolsó
pontja a segélyezések ügye volt, melynek
eredménye, hogy a rendes havi segélyezés
ben részesülők közé több uj szegény véte
tett fel.
— Gyaszhir. Tihanyi Lajos ráckanizsai
áll. iskola v tanítónak neje, szülelett Siam
Vilma január hó 26-án hosszas betegség

után elhunyt. Január 28-án helyezték nagy sőmihályfalván, bizottsági tag Kayser Lajoa;
V a g y o n . Jelzálog kölcsönök 309265
részvét mellett örök nyugalomra a stridói 9-én d. e. 9-kor Muraszentmártonban, bi
Kor., váltó kölcsönök 922704 K., kamatok
sirkerben.
zottsági tag Kecskés Ferenc.
147397 K., ingatlan 20500 K., értékpapír
Divattá lett, hogy például minden bedör63 K.. gíró számla 956 83 K., perköltségek
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zsölésre alkalmas külszerre ráfogják, hogy a csüzt
köszvényt biztosan gyógyít. Aki csuz — köszvény- Feles fogorvos Stom atin száj-és fogápoló sze 10217 K. és pénztárkészlet 9962 63 K.
T e h e r . Részvénytőke 200000 Kor.,
ben szenved, az csakis az orvosi kitűnőségek ál reivel érhető el, melyeket, a legkiválóbb fogorvo
tal kiválónak elismert Zoltán-féle kenőcsöt hasz sok legkitűnőbbeknek ismertek el és mindenkinek tartaléktőke 150000 K., nyugdíjalap 60184
nálja, mert ez a legmakacsabb megbetegedéseknél ajánlják. Számos kiállításon első rendű érmekkel K., tisztinyugdíj alap 619 54 K., közhasznú
is kitűnő eredménynyel lett alkalmazva, amint
vannak kitüntetve. A Stom atin fo g p o r alap 293634 K, betétek 371632*82 Kor.,
azt rengeteg köszönőlevél és orvosi ajánlás iga
visz. váltók 380834 K., önsegélyző szövet
zolja. Eegy üveg ára 2 korona Zoltán Béla gyógy- Sióm at in fo g p a szta é s Stom a tin fo g krém alakjában előállított fogtisztitó szerek rö kezet 28000 K., fel nem vett osztalék 64 K,
tárában, Budapest V., Szabadságtér.
— Az iparosítják estélye. A Csáktor vid idei használata által a fogak tiszták, ragyogó adó 5000 K., tőkekamat-adó 1578.12 Kor.,
nyái iparosítják egyesületének szokásos far fehérek lesznek és állandóan tiszta, fehér és ép előre felvett kamat 13480 69 K., igazgatósá
sangi estélye f. hó 1-én zajlott le a Zrínyi állapotban megtartatnak. A Stom atin szAj- gi s felügyelőbizottsági jutalékok 8019*58 K.
es nyeremény 4267848 K.
szálloda nagytermében. E törekvő egyesü viz kitünően desinficiálja a szájüreget és a fog
A nyereményből részvényenkint 64 K.
letnek műkedvelő-szinielőadásokkal egybe közöket, elhárítja a rothadást és a száj kellemet
osztalékot, tartalékra 5000 К.-át közhasznú
kötött táncestélyei iránt mindenkor nagy len szagát és a foghust és fogakat conserválja.
alapra 200 К. perlaki önk. tűzpltó-egyletnek
érdeklődéssel van közönségünk, de az idei Egyszeri kísérlet mindenkit e praeparatuinok ál
50 K. és a perlaki szegénytanulókat segélyestély iránt a szokottnál is nagyobb volt az landó fogyasztójává teszi, mert a meglepő siker
ző egyletnek 50 K. fizetnek ki.
érdeklődés, úgy hogy napokkal az estély e- a legjobb dicséret. Kapható Csáktornyán : Mráz
Testvérek
és
Gráner
Testvérek
füszerüzletében
és
— Halálozás. Csakathurner Simon hely
lőtt már minden ülőhelyre szóló jegy elkelt.
beli lakós volt drávavásárhelyi kereskedő
Ez este »A gyimesi vadvirág« című nép Pethő Jenő gyógyszertárában.
színművet adlák elő, kiváló alakításokkal.
— Szélhámosság iparfelügyelöséggel. f. hó 2-án 87 éves korában rövid betegség
A műkedvelők mindegyike beleélte magát a Mtiraszcrdahelycn Vargha Sándor bánya- után jobblétre szenderült. Béke poraira !
Vidékünk győzelmét jelenti az a hir, hogy
szerepébe s precízen játszott. A szereplők gondnoknál január hó 14-én egy 30— 35 év
nagyrészét ismerjük is már a múltból s igy körüli egyén jelent meg, ki magát Szalai egy kiváló és tökéletességében felülmúlhatatlan
előre tudtuk, hogy a műkedvelő előadás si nevezetű mérnöknek mondotta és azt állítot motor és pedig a Drezdai motorgyár hírneves
kerülni fog. Csabudin Mariska, Magdolna ta. hogy ő a szombathelyi ipái felügyelő he- gyártmánya vidékünkön is (erjed, amit mi öröm
szerepében ismert könynyedséggel játszott, lyetesilésével van meg bízva, mivel a szom m el regisztrálunk. — Ajánlunk ezen legrégibb mo
Novák Janka, özv. Fábiánná szerepében, bathelyi iparfelügyelő beleg. Ezen bemutat torgyár hirdetéséi b. olvasóink figyelmébe.
— Szerencsétlenség. A balázsnapi or
Ács Matild mint Balánka felesége, Salaries kozásra Vargha bányagondnok teljes kész-í
Ilona, Szalay Lászlóné, Himfy Béla, Hanzsel seggel rendelkezésére állott az iparfelügye szágos vásár alkalmával egy kétlovas kocsi
József, Magyarics Károly, Halmos Ignác, lőhelyettes urnák és a petroleum telepet, a Csáktornyái főtéren egy kislányt gázolt el.
Hanzsel Béla, Antonovics Antal s a többiek valamint a telephez tartozó iparmühelyeket j A kis lány egy helybeli zenésznek a lánya;
mind kifogástalanul játszottak, de talán saját kalauzolásával mulatta meg neki. A hogy sérülése mily fokú, eddig megtudnunk
nem sikerült.
mégis legsikerübb alakítást nyújtott Szalay telep áttanulmányozása után visszatértek
— A Dr. Richter-féle Liniment. Caps,
László, mint Csura harangozó, kinek min Muraszerdahelyre. Itt az iparfelügyelőhelyet
den megjelenése, minden szava olykép ha tes ur rendkívül megilletődve azt mondotta comp. (Horgony-Pain-Expeller) igazi, népszerű
háziszerré lett, mely számos családban már több
tott, mintha nem is műkedvelő játszott volna a bányagondnoknak, hogy bár körútját még mint 36 év óta mindig készletben van. Hátfájás
Az egész darabot pedig betanította és ren be sem végezte, a magával hozott pénze csiprtfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél
dezte Zrínyi Károly képezdei tanár, mint az elfogyott, tehát 400 koronát kér Vargha úr a Horgony-Liniinenttel való bedörzsölések mindig
iparosifjak egyesületének az elnöke, ki fá tól kölcsön, mig visszatér székhelyére Szóm fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; sőt járvány
radságot nem ismerő buzgalommal heteken ba llielyre. Vargha bányagondnok azonban kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az altestnek Horgony-Linimenttel való bedörzsölése
keresztül egyedül végezte a betanítás terhes csak 50 kor. adott a megszorult helyettes mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő káziszer
munkáját. Mégis lett fáradságáért a jutalom. urnák, ki a pénz megküldését legkésőbb jó eredmény nyel alkalma? ti tolt bedörzsölésképpen
A teljes erkölcsi és anyagi siker, s az a harmadnapra ígérte. A pénz azonban elma az influenza ellen is és üvegekIhmi: á 80 fillér, 1
lelkes taps, mellyel az előadás végén a né radt miért is a hitelező január 19-én irt az kor. 40 fillér és 2 korona a legtöbb gyógyszertár
ban kapható; d“ I ctásárlás alkalmával lessék ha
zőtérre hívták a fáradhatlan elnököt. A mű adósnak Szombathelyre pénzéért. Legnagyobb
tározottan: Bichl г fé'e Horgony Liniment (Hor
kedvelői előadás után tánc következett, ha meglepetésére Szombathelyről az iparfelü gony Pain ExpelVii) kérni, valamint a »Horgony»
ugyan t inénak lehet nevezni azt a tolongást, gyelőségtől azt az értesítést küldték, hogy védjegyre és a Buíiter cégjegyzésre figyelni és
a mi a zsúfolt teremben egyáltalán lehetsé olt Szalai nevezetű iparíeliigyelöhelyettest csak eredeti üveget c fogadni.
ges volt. Az első négyest 60 pár táncolta nem ismernek. Ennek alapján azután a
— TŰZ elinni I múlt számunkban azt
két kolonban.
megcsalt ember jelentést tett esetéről a csen- irtuk, hogy Vnlovics Mihály m uracsán уi la
— Tenyészapaállat vizsgálatok. A fo dőrségnél s most körözik az iparfelügyelő kosnak a lakóháza a kéménytől kigyuladt
és 3400 К ériekben leégett. Ezen hírünkre
lyó évi tenyészapaállat vizsgálatok a Csák helyettes ur kilétét.
vonatkozólag most egy nyilatkozatot hoztak
tornyái járás területén a következő helyeken
— Duhaj mulatozó. Antolalsics Jézsef hozzánk Muracsány község elöljáróságának
és időben az alább megnevezett járási me
botornyai lakos januar hó 15-én Neufeld La az aláírásával, mely szerint: »a tűz nevezett
zőgazdasági bizottsági tagok közreműködé
jos ottani korcsmáros korcsmájában többed ház padlásának a végén, tehát oly helyen
sével fognak megtartatni: Február hó 5-én
magával vígan mulatott a mulatás jó beha gyuladt ki, hol kémény nem volt«. Készsé
d. e. 10-kor Nagyfalun, bizottsági tag Lövenladt a késő éjjeli órákba is. A korcsmáros- gesen igazítjuk tehát helyre, hogy a tűz
sohn Miksa; 6-án d. u. 2-kor Zalaujváron,
nak csak éjjeli l óráig volt engedélye a nem a kéménytől származott, hanem más
bizottsági tag Szenteh Dezső; 12-en d. e.
korcsma nyitvatartására s hogy könnyebben volt az oka.
10-kor Drávaszentivánon, bizottsági tag Szen
kitesékelhesse késő vendégeit, hát Prekszavec
— Köhögés, rekedtség és meghűlés ellen a
teh Dezső; 15-én d. u. fél 1-kor RáckaniJakab és Pmtárics István éjjeli őröket kér
legjobb háziszernek bizonyult a Halápi-féle vas
zsán, bizottsági tag Báró Knezevics Viktor;
te meg egy órakor hogy a mulatozókat szó
méz-szörp, mely kiváló gyógyhatásának elismeré
16-án d. e. fél 9-kor Stridón, bizottsági tag
lítsák tel a hazamenetelre A felszólítást
séül a londoni kiállításon arany éremmel lett ki
Báró Knezevics Viktor; 19-én d. e 10-kor
Preknovecz Jakab eszközölte, mikor is An
tüntetve.
Viziszentgyörgyön, bizottsági tag Horváth
tolalsics oly dühbe jött, fngy az éjjeli őrt
Ignác; 22-én d. e. 8-kor Mu szerdahelyen,
— Tolvaj lás. Janusics Antal csavargó
felpofozta azután mellen ragadta s oly Isten
bizottsági tag Langer Makar; 23-án d. e.
legény atyja, Janusics György dushelyi la
igazában megrázta, hogy a szegény éjjeliőr
9-kor Murasiklóson, bizottsági tag Langer
kosnál tartózkodott, miközben az atyja is
csak rongyos tépett inge is dolmánya árán
Makár; 26-án d. e. 10-kor Drávavásárhelyen,
tállójában levő s Brezovicz Ferenc vargamenekülhetett meg a felbőszült ember ke
bizottsági tag Lövensohn Miksa. Március 1h'gyi lakos tulajdonát képező ekét és az
zei közül.—
én d. e. 9-kor Bottornyán, bizottsági tag
ekéhez tartozó talyigát ellopta s azt olcsó
— Az Alsómuraközi Takarékpénztár pénzen Leszár Istvánnak eladta. Csak mikor
Tomka György; 2-án d. e. 9-kor Beliczán,
bizottsági tag Murai Róbert; 3-án d. u. 2-kor Részvénytársaság XXXII rendes közgyűlé a tulajdonos, Brezovicz kérdezősködött gaz
Csáktornyán, bizottsági tag Tóth István; 5-én sét folyó évi február hó 11-én d. u. 4 óra dasági eszközei után, tudódott ki a tolvajlás.
d. e. fél 8-kor Miksaváron, bizottsági tag kor larlja meg Perlakon a saját üzlethelyi
Lövensohn Miksa; 8-án d. e. fél 10-kor Fel- ségében. A takarékpénztár mérlege szerint :
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dali opravu áivali, nego si ju vu átacunu
kupi Jeli je ova tak jaka, как ona, koju
doma damo zeáiti? Nigdar. Mi drago platiт о Austriji canjke, kője bi vu drugih orsagib iz fabrike vu staru krarnu nesli, evő mi
se sa térni ávabskimi canjki gizdamo! Samo
mi smo joá tak siépi, pák oni divjaki vu
Afriki, jer drugaC nam ávaba nebi prodal
ono, kaj veó on nemore nősíti.
Je, vnogo bi mogli od toga pisati i krv
nam vri od srditosti, da zakaj Bog ima vu
miloáci takvoga naroda, koj sam sebi neöe
dobro, koj si niti pipu nemore drugaC priZgáti, ako ne sa austrijskimi áibicami.
Ali idemo dalje. Gdo si nebi premiálaval nad tem straánem pojavom, kada Citaт о , da je 1903-ga Ijeta svih gospodarstvah
jedna áeslina, tojest 595 jezer gospodarstvah
je premenilo gospodara. Pak zmed ovih je
blizo 22 jezere lakovi gospodarstvah, kője
su po ekZekuciji premenile gazdu. Tu mora
nekakova znutraánja nevolja bit*. Jer svoje
imanje nigdo neproda tak na hilroma, ako
néje prisiljeni. Samo si premislimo, kaj znamenüje to, ako je 1901-ga Ijeta 14,978 gos*
podarstvah doálo pod ekZekuciju vu 24
million 562 jezer korunah vrednosti, zatoga
je sledeCe 1902-go Ijeto 21,121 gospodarstvah, tojest skoro dvaput veC doálo na ekZekuciju vu 61 million korun tojest skoro vu
triput veC vrednosti. Evő, na Ijeto viáe 21
jezer gazdov hiZiCku, zemlje zemeju vkrej,
ravno tuliko familial) hitiju vun spod krova
na vedrinu i 61 million korun moraju pod
silóm dobiti od magjarskih gazdov.

Véé od zdavnja se ne dogodi viáe od
toga, как da gazdi zmenjkanje pri gospodarslvu sa vekslini, zatem sa vekáimi dugi
nadomestiju, kője »eintabulérali» daju na
imanje. Jednoga duga zemeju iz imanja, da
vekáega deneju gori. I samo vu biljegovini
(álemplini) i vu drugih stroákov plaliju 30
— 40 millionov korun, Сети nigdar hasna
nemaju pri gospodarstvi.»
Poleg toga da gazda ima dosta drugih
naplaCkov evő svako Ijeto velike interese
mora plaliti áparkassi, kaj onda ostane njemu za njegov Ziveá? Osobito onda kada tuliko áparkassah, krcmarov, i krainarov hoCe
zdrZati, как je to i pri nas navadno. Je, tu
smo, doáli do onog Casa, kada moramo povedati, da vnogi gazdi su po svojoj lehkoumnosli doáli dőli. Nije sve natiral sadaánji
staliá vu dug, nego ona nesreóna misei njihova, kaj su mislili. da je najlehkeái Ziveá
on, ako vu krCmi ziviju.
KrCma i auslnjauski canjki su pomogli naá púk dőli deli Jer drugaC 1903 ga
Ijeta nebi mogel bili osemnajst put vékái
na magjarskih gruntovnicah einlabulerani
áparkasni dug как pred 38 Ijetmi! Je 1903
Ijeta je samo domaCih áparkassah dug na
gruntovnicah 2 jezere 33 millionov korun
Iz kaZe gospodarstveni pisec, da jp vu Ma-,
gjarskoj veC tak veliki dug na zemljah, da je
svaka mekota do jedne Cetvrtine vrednosti
zaduZena. tojest svaka Cetvrta mekota je
Cisto zaduZena.
Proli tomu je jako znamenlto, da vu
Austriji nije lak zaouZ»no imanje как pri

Как dojdeju dőli naál gazdi.
„
Doáli smo do onih redov vu knjigi
Rácz Gyule, gde osobito moremo postati na
jedno malo vréme i premiálavati si zvrhu
njegovih reCih, jer nas medjimurce Cista
zbliza zanimaju. On se straáno zaduZenje
naroda takaj iz skupne harmice trsi ízkazati.
» . . . . moramo pokazati na ono izvanredno veliko i bez navade teZko obteráenje: kője nekaj iz poreza, nekaj iz dugov
nekaj iz straáno velikih gospodarstvemh stroákov i velike »cifre» i lehkoCe — i poleg
toga na okorunenje svih léh zbog jako nizke prodavne céne i zbog teZkog prodanja
jednako sa propasljom, sa brzovnim zr.duZenjem se grozi magjarskim gazdom . . . .
ako bi magjarsko gospodarstvo lakovu obranbu, takove velike céne, s jednim: takovo razáirenje naálo vu Austriji, как je to
naála austrijska industrija (fabriCke tvorine)
pri nas, tak onda magjarski gazdi nebi túliко duZni bili, как su denes.»
Zbog austrijske industrije (fabrikah) su
vu Magjarskoj doh doáli meátri, koji sa rukom delaju (rukotvorstvo.) Dőli su doáli, ali
ne su se na njihovim mestu podigle velike
fabrike, gde bi naái domaCi sini, zvuCeni
meátri dobru sluZbu mogli dobiti. Pák zakaj su doáli doh mali meátri? Na lo smo
veC prije povedali, da zbog austrijske industrije. lm vidimo denes, niti muZ v\ neCe veó
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kaj po,e& ako ne on sam s rogeki, pák se od ovud pobegel, le se za jedan grm nedaonda na takovupeklensku maáinu joá ljudi
leko skril i od onud gledal как se bude to
sedaju: ja? Nili za lustu svinju ne. Pák ako dovráilo

' bl ] idan kral pokuáal’ pak bi mi prena8l0
Sad je vlak stal, na Crevu toga pozoja
bieZala, tak bi se samo liepo pomalo odzad su se vrata odprla i ljudi su van i nutar
To je bil Cudnovati svat táj Capek Bar- na repici do,e sPustl1 » — 0vak sl Je o:í iáli; za kratek Cas je ono straáilo naprvo
tol iz Subotice. Sve je na njem bilo Cud- lo u Pa,netl razlagal.
priCelo fuCkati, ákeCati i teZko ali straáno
novato. Njegova pitanja, njegovi odgovori,
Zeljeznica nije doála к njemu, a on ne dihati а к tomu i smrdljivoga dima iz sebe
njegova noáiija, on sam skupa sa svojimi k nJ°j ^ak
^ок п*зи napravili malu puha ti a onda se je genulo i iz postaje danazori. Jer. Zeljeznica je veC dugó tnitno po^tajи »Kis-Szabadka.» Sad bude inog(*l Ije и Kraljevec odliálo.
Subotice jurila, ali on ju joá nije videl, dók 12 bliza videti vlaka stati. Malo ga je bilo
\ Opel s íje Bartol na glas misül: —
nisu prije nekoliko godinah naCinili onde,
strah pred turn
vraZjum mestrijum te se »straáno, straáno! Ali meni se sve Cini. da
med Cakovcom i Kraljevcem suboticku pos- dugó nije mogel
odluóití gledat ju iti, ah jpak n)je tctк pogibeljno, как sem mislil». —
taju bez kolodvora, pod imenom »Kis-Sza- jedne nedelje popoldan se ipák odvaZi oditi
Jednog jutra zarana, oh tretjoj úri se
badka» miesto lednoslavni »Szombat.»
do postaje i taino vlaka priCekati. Dok je na jedan krat Bartol stane iz postelje Íveli
On anda nije niti pojma imái, как v*ak 1)Г‘8Ре^ ' т а * Je vremena traénice i sve svojoj Zeni- »Cujeá stara znaá kaj? Danas
vlak izgleda i как parostroj, koj toliko ко- na oko*° razgledati. Sve mu se je cinilo je u Cakovcu osmióni senjern! Idem ja onalah za sobom vleCe. Ako se je skim sastal, nekak Cudnovalo, osobito pako signal, jer mo ра^ nam kupim drvenjku graha ónak
koj se je Zeljezuicom vozii, to si je onda p no vekIve^n° bimbanje po zvonéecu, to su nam se je veC ziáel.»
od njega dal na dugom pripoviedati, как se B3mo dühl mogl1 Cl,nlK
»Dobro je dobro Bartol, idi samo, pak
ta vraZja coprija gible. — A kad se dosta
Na jedan krat zaCuje vlaka iz daleka se Zűri domov,» véli ona.
naposluáal onda je о svemu, kaj je óul mi- ruZiti, to je bilo straáno, lasi su mu ákrljaBartol se sad do к raja obleóe, pri vrati
áljenjem razglabal! medjutim ono, kaj je ka и vis dizali; onda je videl, как na ái- se poákropi svetom vodom, koja je tam и
mislil, je takaj na glas govoril, jer on je njah duga crna kaóa sve bliZe dohadja i porcelanskoj áalici visela te odide »u íme
uviek glasno mislil i zato je bil tako cud- sve veöa postaje. То mora biti pozoj, iz Cije boZje.» Dok je iáéi, je i opet po svojoj nanovati svat. »No» — mislil je na glas — glave se kadi, obodva lampaáa na stroju je vádi na glas mislil: »Skoda da su mi se
*ov ima kurazu, na Cast mu! Ali ja se ipák drZal za oói a dole na obadve strane glas- taCke potrle, bi и njih mogel graha iz Cat m parostrojom nebi hotel voziti, jer ta no sikajuCu paru za puhanje pozoja iz nos- kovea dopeljati, ovak bum ga moral nősíti
brzina, kojom bieZi, nije naravska, tu je ne- nie. Anda nije bilo Cudo. da je naá Bartol na pleóih, a to za me staroga nije áala, pak

nas. Vu ovoj Austriji — véli pisec — koja
se za industrivnu zove, je joá ne tak teáki
*iveá, ne ide tuliko ljudi iz nje vu Ameriku,
как sa njom vu skupnoj harmici *ivuéoj
Magjarskoj. Jer vu Austriji su je fabrike iz
kojih i poljodelstvo áivi, öve fabrike naá
plod samo po najni*eáoj ceni hoéeju kupiti, a mi smo prisiljeni njihove canjke drago platiti.

Bog podeli nazaj zdravje staromu duhovnomu pastiru, da dalje vodi posle katoliéke
vere vu naáoj domovini.
— Najdjena krava. 1 mi smo véé
pisali, da je iz átale Vitkovics Józsefa iz
Drávamagyaróda negdo jednu kravu vkral
jeduu nőé vu decembru. 2 andari эй samo
to zeznali, da je krivec kravu prek vara*dinskoga mosta vu Hrvatsku odegnal. Vit
kovics si je véé drugu kravu hotel kupiti
na vara*dinskim sejmu, kad ga je ravno
tam sreéa к nj<‘govo| vkradjenoj kravi dopeljala. Taki je spoznal svoju kravu i tője
prijavil tam — *andarslvu. Koj je kravu
trzil, Zsifkovics István iz Murafüreda, je ne
znal valuvati, gde je kravu zel, pák malo
je i meáal sem tam, zato su sada proli nje
mu podigli iztragu.
— Poparjeno de^ß. Halesz Floriana
inurakirályskog stanovniaa *ena je joá vu
proáloj letnoj dobi na komenu samo ostavili svoje dete. Med tem как je ona malo
vuni bila, je dete na se prehitilo iz lonca
vrélu vodu, tak da je za nekoji den vu
slraánih mukah vumrlo. Sada je nagykazajde ob — 5 vuri 12 — minuti na veéer. — nizski sudbeni
stol (törvényszék) odsudil
Ako bi jeden den po celim orsagu sa- Vréme bude se preménjalo. Osobito okoli nas
mater zbog nepazljivosti na 1 den reáta i
mu domaéu robu poéeli iskati. naáel bi se bude na nekojib mestah popuslilo , gde moremo
na 20 korun átrofa. Bila bi véé dobila, ali
koj bi ju i delal. Poljodelec tbi dal meátru pripravni bili da bude curelo.
su giedali to, da je smrt deteta i njoj vedelo, meáter kupi plod poljodelavca i t. d.
— Srecno se je oslobodíl Göllesz liku *alost zroöila. Sirota mati se je sa su1 zrasle bi takaj i prinas velike fabrike, gde
Gusztáv Éeljezniéki émovnik íz Zagreba se dom zadovoljila.
bi podporu naálo magja sko poljodelstvo.
je prosloga torka vu Mura ke rész túr i tarn
— Nije dobro, ako *ena mu*a vkani,
Doáel bi opet vék, kada bi zadovoljnost bila
se je pred ánelcuga hitil Cug je prek odle- как je to napravila vu álrigovskoj fari jedvu ovoj domovini, i svaki élovek bi lehketel zvfhu njega, ali njemu se je nikaj ne na 2ena. Sí romák mu* se sada vu listu
áe mogel áiveti. A Austrija? Njeni canjki
pripetilo, samo kaputa mu je slekel fcnjega lu*i nam, da ga je njegova 2ena vkanila. On
viáe nebi trebali nam i osvedoéeno je, da
cug. —
siromak do svega nikaj nije znal prije, dók
bi Auslrija bez nas dőli doála.
— Vumrla je Tihanyi Lajoáa racka- je 2ena ne grunta pustila na prodaju. Pák
ni*koga dr*avnoga uéitelja gospa, rodjena ga je i prodala, te je otiéla svojim »BoltejSzlány Vilma vu 46 letnoj svojoj dobi. Po kom vu Slavoniju. Doma je ostavila deéicu
Politiéki pregled.
dugim betegu nju je sada Bog к sebi poz- na svu nevolju nesreénomu mu*u. Pomiri
se siromak mu*. Tvoja *ena bude joá doála
Cista je neéekano doáel glas vu novi- val. Naj poéiva vu miru.
— Vaszary Kolos hercegprimaá je lebe prosit, da ju zemi nazad. Jer sa njenah, da je Andrássy Gyula grolpozvani bil
nim oponaáanjem i 2ivotom bude na hitro
pred kralja, i da je vu petek i subotu pred bete*en. Vodja magjarske katoliéke cirkve
ma konec onim penezom, kője je za grunt
kraljom bil. Kaj se je med njim i med kra je véé od du*e vrernena betezen Pod zaddobila.
Ijom dogodilo, kakov spomenek su imali, to nje vreme mu se je staliá tak na liudo o— Nesreca na sejmu. Hudo je ka
je gluboka tajnost. To jedno je osvedoéeno brnul, da su doktori zvrhu njega konzíliu
da je Andrásy dimo doáel i laki je skup ma dr*ali. Jnnuaia 31-ga, kada mi lo piáe- da je éovek pijan. Так je na se mu na Badal dozvati 'évih strankah odbor, da njim mo, mu je malo bolje bilo, nőé je mirneáu la*ovo bil pijan jeden nepoznani élovek i
pove kaj je sa kraljom dovráil. Odbor je limai ; vu jutro je mogel i malo kave piti. konje je ravno na jednu pucku lírai. Puc-

vu pondeljek i tork dríal spraviáée da razpravlja kakov odgovor daje kralju. Véli se,
da je odbor vu tem odluéil, da lakos od
govor daje, vu kojim se pokaáe da su leve
stranke pripravne na mir. — Ali to je sve
samo miálenje nekojih novinah, jer kaj se
je dovráilo na sednicab odbora, to je la
kájáé tainost. Jedno je samo zasigurno, da
je gróf Andrássy otiáel vu Béé (Wien), da
Jeli smo prisiljeni? Né smo! Nekupimo odgovor predaje kralju.
áibice, kője su iz stranjske fabrike, nekupimo canjke, koji se austríjska roba zoveju.
Zahtevajmo od átacunarov da n un naá doKAJ JE NOVOGA?
maéi sopon naj da, jer iz toga si domaéi
ljudi skrbiju kruh. Ambrelo nekupimo dru-.
— Kolendar. Februar 5. Fondeljek, Agata
gaé, ako neznamo, da je iz domaée fabrike
devica, műé. — 6. Tork, Doroteja dev. műé. —
Cipele, éi*me dajmo áivati sa domaéimi me7. Sréda, Romuald opat. — 8 Cetvrtek, Ivan mai
átri i nekupimo si iz austrijske fabrike, ko
ski prizn. — 9. Petek. Cirill — 10. Subota, íSkoja nain papérpodplate trái za drage peneze.
lastika dev. — 1 1 . Nedelja, Desiderijus biák. műé.
Jer zapamtimo si dobro: Naái stari su vu
— Evangelijum öve nedelje je: Spodobno je nebundi hodili öez celo áivljenje. Onu bundu
besko kraljestvo к éloveőanskoj obilelji. (Matej
je domaéi ku*nar napravíi. Domaéi éi*mar
XX. 1 — 10). — Pun mesec je 9-ga vu petek ob
je 2eáil éi*me, domaéi tiálari su nam delali
8 vuri 46 ininuti na veéer. — 8-ga tojest vu éetpohiálvo i onda vám je bolsi svet bil как
vrtek sunce zide ob 6 vuri 50 minuti vu jutro i
denes.

tak daleko joá к tomu, i do tri ure hoda.
— Ali éekaj! — To je baá dobro; tu stoje
mojega kvartimika Bla*a njegove taéke, öve
si sad posudim tak, da je Bla* i.iti nebude
zgreáil, da fale prije nego se povrnem». —
Zmiáljeno uéinjeno! Pri kvartirniku Bla*u
je joá sve u snu, Bartol neée buéiti, vzeme
taéke, em se to razumieva, da bi nju je
njegov kvartirnik na molbu dragovoljno posudil, — i odtaéka se snjimi liepo stilia iz
Subotice van pák liepo u varaá. Kroz varaá
iduéi proáel je nekoliko ulicah a u to |e
njegova taéka po onom glasovitom kvrgastom taracu éakoveékom — takovo silno
ru*enje — delala, da su se nekoji stanovniki iz svojih kuéah izbieáali misleéi, —
da se je 2eljezniéki neko| vagon preplaáil i
u Cakovec dobiéval. Ovak turajué pred sobom toga jednoga kotaCa, dojde pred Granerov átacun i tam se zaustavi, taéke ostavi vani pred trgovinom i sain stupi u duéan. Trgovac gospodm Graner véé pózna
svoje svate, pák metne viáju cienu na robu
nego izbilja koáta, jer on zna, da se bude
moral pol, i mozbit cielu uru pogadjati, dók
u pogadjanju dojdu na pravu cienu, jer
ljudi véé jesu takovi — Pak tak je i sim
áim Bartolom bilo, dók je dervenka graha
bila pogodjena.

Do toga рак, dók Bartol pogodjenoga
vreéu graha dovleée iz duéana van к taékam, hoéemo se povrnuti jedno malo u duhu к njegovoj kuéi u Suboticu Jer uili fertal ure nije trajalo odkad je Bártól otiáel s
taékami put Cakovca, kad se elő i njegov
kvartirnik Bla* iz poslel|e digne, jer inti
on nije bil pospanec, te obavivái svoju jutarnju molitvu, izide iz kuée, za da vidi
kakovo te danas vrieme biti. Kornaj da je
van izaáel, éimlo mu se je, da na n|egovoj drvarnici tam pri kuru*njaku nekaj fa
li ali kaj? — Izbilja, taékih néma tu. *0
da bi vas répa potrla» — zamrmla —
>sad mi je netko moje nőve taéke vkral,
ah to su lopovi! — Cekaj, mozbit pák In
je ipák naáel, evő vidim trag kotaéov sa
friáko zabitemi éavli. Tu idem sad za tragom, mozbit joá tata dostignem.»
I on se sad odputi sa tragom. Po sta
zi se je trag jasno videl a i po cesti u ко
ju je staza proála bilo je moéi dobro traga
shediti. >Ipak je dobro, da je sinoé malo
de*dj zemlju poákropil, barem je mokra рак
se trag kotaéa dobro utisne» — mislil si
je Bla* te |e iáéi sve dalje za tragom proli
Cakovcu. Ali как god se je *uril, tata ipak
nije mogel dosliéi. 1 ovak je doáel sretno
do varaáa a trag ga je joá uviek dalje po

preloékoj ulici vodil u nutarnji varaá, gde
mu je na taracu na 2alost trag — poeve
zginul.
»Da bi ga éapla vpiéila, to je 9ad jed
no malo bedasto» — misli si ali opet zato
ide dalje. Na jedan kral se pred Granerovim duéanom skoro popikne na svoje la* ke.
»Aha, tu ste, sad pák odmah idete sa
menőm natrag dorna» - véli Bla*, prime
svoje zgubljene, a sad opet nadjene taéke
te se ánjimi obrne natrag domov. Tko je
tat, to nije znati*eljan. Sprijavljivanjem pri
sudu si éoviek samo nepotrebnoga posla na
glavu nakopa. Tat se samo neka éudi i srdi, kad ée videti, da su taéke odletele как
divja raca, misli si Bla* i posve zadovoljan
rivle pred sobom svoje taéke pramo domu.
»Dobro da sem je opet naáel» mrmla pod
jednom Bla* putem.
D >mov dojduéi metne taéke na evője
staro mieslo i jer se je za on dan pri gospodinu plebanuáu obrekel za te*aka, otide
onamo na svoj posel.
Та ко, sad рак idemo u duhu opet na
trag u Cakovac u Granerov duéan к Вагtolu, koj je dorvenku graha kupil.
Bartol anda puno vreée graha dovleée
iz duéana van te ga hoée namiestiti na
taék»-, ali ja bi ielel njegov obraz videli,

г*
ka je zgaZena i oranjena,
vek bude kaátigan.

a nepazljivi Clo- nevaljaá, koj je bunu napravil si je zaslu- vuri vu Nagyfalu obCini. Clan odbora je Löwen
sohn Miksa. — 6 -ga po poldan ob 2 vuri vu ZaZil kaj bi ga na dereá potegnuli.
—
Tatbina.
Janosics Antal potepuh laujváru. Clan odbora je Szenteh Dezső — 1 2 -ga
— Nocni strazarl. Vu Alsódomboru se je pri svojim otcu zadrZaval vu Dushe- pred poldan ob 10 vuri vu Drávaszenlivánu. Clan
odbora je Szenteh Dezső. — 15-ga po poldan ob
obCini je takova odredba, da svaki onaj
Iju. Med tem je iz svojega otca átale jed pol 1 vuri vu Ráckanizsi. Clan odbora je baron
gazda, koj ima svoju hiZu, Crez lelő, kunoga pluga vkral i prodal. Plug je bil vu Knezevich Viktor. — 16 ga pred poldan ob pol
likoput dojde na njega red, svigdar mora
sranjbi pri Janusicsu i Brezovec Ferencov 9 vuri vu Őtridó. Uan odbora je baron Kneze
jednoga noCnoga straZara dati. — Proáloga
je bil iz Vargahegya. Sada kad je Brezovec vich Viktor. — 19 ga predpoldan ob 10 vuri vu
Viziszentgyörgyu. Clan odbora je Horváth Ignác.
leta jednoga dneva je doáel red na H . . .
doáel po svojega pluga se je zazvedilo, da — Vu ostalih mestah csáktornyaiskog kotara gda
M . . . . vdovicu, koja ne hoteCa dati, nego
ga je potepuh sin vkral. — Druga tatbina bude vizita bikov i kanZorov to budemo vu slesi je vzela domaj jednu furkoá batinu, pák
se je tu vu Csáktornya pripetila januara deőim broju pisali.
se je pri obcinskoj hizi pri malim birovu
29-ga. Najmre pri Segovics Antal CiZmaru
— honfi* za so /d a é lju kupuje minis
javila za noőnoga straZara, koj njoj je zaje bil za detiCa nekakov Salg i Ferenc. Sa ter skupnih soldaőkih poslov. Zbog toga pozivlje
povedal. dasajednim njoj odredjenim pajda je odpovedal majstru, ali je ne otiáel sa sve one gazde koji imaju takve ZrebiCe, koji budaáom, v jutro do 4-te vure straZenje vu
praznom rukom, nego je \iáé meátrije vkral. du dojduőega protuletja tri Ijeta stari. Zrebiéi
najmanje 157 centimetrov visoki moraju biti. Poredu zveráava. Lepi straZari!
Gazda je to samo sada spazil, kada je de- leg prijavljenjah bude se vre na r glas dato, kam
— Vumerl je Csakathurner Simom tiC veC otiáel, pák zato je tatbinu prijavil je treba gnati Zrebiőe na vizitu. ЙгеЫСе budu tacsáktornyaiski stanovnik vu 87. lélnoj dobi Zandarstvu.
ki za 500— 600 korun céne kupili za soldaCiju.
— Jenkrat bu dosla smrt, moj
svojega Zivota. Spomenuti je duZe vremena
— S viaJe Je iz ZalavármegJIJe
To si je mogel po- zbog razáirenja svinjske kuge, vu Austriju niti
vu Drávavásárhelyu bil átacunar. Sada je po gut рак bu zaprt . . .
kratkim betegu o. m. 2-ga vumrl. Naj po pevati vu krCmi Neuíeld Lajoá bottornyais- peáice, niti na cugu ne smeti slobodno poSiljati.
— F a i ben zin za one male gazde, koji
kog krCmara takajáe tarnoánji stanovnik
civá vu miru!
sa benzinmotori poslujeju. Minister trgoviönih pos
Antolovics
József.
Jer
как
bi
drugaC
bilo,
lov je vun dal naredbu, poleg koje zeznamo, da
— Lepe gosti su bile vu Murasiklósu. Januara 14-ga se je hapilo gostuva- on se je nikak ne dal iz krCme niti kesno se je sa svemi rnagjarskimi fabrikamí petróleuma
nje pri Matoáa LukaCu i pri Segula Tama- vu noCi. KrCmar je samo do jedne vure i benzina pogodil da budu onim malim gazdom,
koji sa benzinom poslujeju od dnevne eene fale
áu. Z veCera jer su Matoáa i Segula blizu imái dozvoljeno odprto drZati krCmu pák benzina prodavali. Gazda koj od financ-ravnateljjeden drugoga, su svati iáli jednu к drugim zato da AntoloviCa nekak vun spravi je stva mora dozvolu prositi si ovo Ijeto do aprila
pozval nutri i dva noCne straZare Prekszapák je i od Segula Tamaáa jedan svat do
zadnjega metercent benzina za 16 korun more priááel к Matoáa LukaCu zatem je opet odiáel vec Jakoba i Pintarics Istvána, da Antolo- telati. Od ovoga nikakovu porciu neplati. Posodu,
vicsa
vun
spraviju.
Kad
je
Prekszavec
opovu kojoj je benzin (Zeljezni lagev) mora fabriki
nazat к Seguli, gde je bil predi, jer mu se
nazaj dati. Mali gazda je on koj ima menje zemlje
je krv s nosa spustila, zato je rekel, da su menul pijanoga Cloveka, da naj ide dimo, od 100 mekotah Od ovoga budemo vu sledeCim
se je ov tak razsrdil, da je Prakszevca najga pri Matoái zbili, kaj mu krv na se strabroju viáe pisali.
prije spluskal, zatem ga za prsa zgrabil, i
ni ide. Nato su se pijani svati zbuCili od
Wega d osta h u sarov. Jer je veC
tak stepel, da je uprava viáe ne ostala cela
Segulje рак к Maloái i tam su se ?grabili
na njem. Ovak poddrapani je odbeZai stra duáe ne bila assentaeija (Stelinga) se to vidi i pri
vnoCi i tak su se zbili. Kum je kuma pljuslovasih kojih je takaj menjSi broj, как je bil prije
Zár na vulica, da se i drugo kaj nebi prikal, stric strica, telec teteca, sused i domaPak zato i na sela, kam budu Zrebce dali, nemopetilo sa njim od straha.
Cega gespodara su takaj fest nabuhali. —
reju dva tri lovasé dati, nego samo jednoga. Pcleg.
Zene su sve podrapane i poskubene bile
ovoga lovasa jednoga teZaka zemeju. Ovaj teZak
kőjén su muZe áirom tergale. Jednoj Zensbude plaőeni. Vu marciuáu dobi 1 korunu 20 filGOSPOD ARSTVO.
ki su prsta odgrizli. Drugi dán su si podlerov, vu aprilu i majuáu 1 korunu 60 fillerov, vu
rapani i kervavi к meái iáli na zdavanje
— Vizita bikov I k a n io r o v bude se juniuáu 2 korune na den. Dakle, koji hoCeju tu
mladickov. — To pripeCenje je pisai prija- vu csáktornyaiskim kotaru vu sledeőih mestah i sluZbu zastici, naj se vu vremenu oglasiju.
telj naáega lista. Mi samo to velimo da on vrémenu obdrZala: Februara 5-ga vu jutro ob 10
kad je iz^duCana stupal i videl, da je -ta
Ckih nestalo. »Ah proklelno!» — zakriCi —
»sad su tacke fuC! Coviek bi iz koZe skoCil od jada. — Da bi se Crepinja naZdrl!
— Sad morém mojega graha na pleCih do
doma nositi a joá ktomu i BlaZu taCke platiti. Razdrapiti bi sc mogel od srditosti.»
Nije drugo preostalo, veC punu vreCu
na ledja naprliti i domov nositi. Dok je ovak taj trh domov nosil, hodil m ujecielim
putem vkradjeni kotaC s trugom po glavi i
ove misli su ga na toliko zabavljale, da teZinu drvenke graha na ledjih niti nije prav
Cutil, akoprem si je moral svaki Cas znoj
s Cela brisati.
TeZkom mukom je tandem negda okolo
poldneva Bartol svojim terhom domov do
áel — ali bez taCkah. — Kad je u dvor
doáel i mimo koruZnjaka proáel, zagleda na
jedankral te nesretne tacke tu lak ueduZno
i mirno leZati, na onom istom mieslu, gde
je je u jutro vzel, как da bi tam veC cielo jedno stoletje leZale te se niti s miesta
ganule.

Morti bi i do jutra klimal, ako ga SenCar
straZar nebi z botom sunul i onak vu vuhu mu zakriCal »Kaj pak vi kum tu delate.»
Na te reCi к sebi doáel i odruZil je svojimi
Fannika si je najprije mislila, da si
riCkami dimo. Samo doma se je zmislil da
bude sela na kanizki eug i bude se vu Bumu je Fannika foringu »pozabila» platiti.
dapeátu odpeljala. Ali lu nakanu je na hiAli kuui ve. ali fuCkaj, to je sve jedno.
tro odhitila osobito zbog toga, da nije znala
Bog zna gde je veC Fannika, morti je znam
magjarski. A kaj bi se guska spominala sa
veC blizu Najzeca. —
slaviCki. Jer Fannika je onaj jezik znala
Так si je premiálaval kum Grbec i
osobito, koj tak glasi: »On si ga je mislil,
drugi dan kada je veC Fannika ako i ne
da si ga bu mene vkanil, ali z toga si ga
vu Najzecu nego vu Fiumi bila.
nikaj nebude.» Tu je naravski vnogo ga-ga,
— Ali ki je bés to, im je ne znam
a znamo, da taj glas guske hasnujeju
zabludil eug? Так se mi ga vidi как <ia si
Dakle kaj buá zfundala vezda Fannika ga to nej bila Fiuma? — |Tak si je prekam buá se obrnula, ako vu Budapeätu ne? miálavala Fannika, dok je velike zidine gleHopp, tu ti je! Ne je zabadav Fannika fine dala, koje su od onda zrasle tu, odkad je
glave stvorenje, na pamet njoj je doálo, da ona pred desetimi Ijetmi zadn iC tu bila'
ona zna nekaj malo i taljanski
Hajd vu Ali как da se njoj nej dobro Culo, im se
Fiumu! fám bude ti svét! Vu Fiumi se
znam né maáina splaáila, pak je nju vu
vnogo kajkovi ljudi stepe, ej takova fajna
Budapeátu odpeljala.
Zenska bude zato mogla Ziveti med njimi
Né se je né splaáil eug, zaisto vu Fi
Zbog toga je na banhofu poCakala ánelumi si Fannika Ali zapamti si da deset
euga, kaj se bu Znjim peljala vu Fiumu.
Ijet je dosta veliko vrerne, iz stare Fiume
Kumu Grbcu je naruCila, naj pove Tomaáu,
je Magjarski orsag lepi váráé napravil. Vu
da tuliko i tuliko ZareCi strelali i tak dalje,
lepim varaáu si sada Fannika.
pak onda naj nju veC dimo neCaka, ona
Med premiálavanjem je doála Fannika
bu boláe Zivelu sama, — как s jednom takovim podrapanim áoátarom. Kum Grbec je do jednoga bircanca. Tu je iála nutri da si
áiroko gledal, da kaj se se tu pripeCa. On malo »naloZi.« Ostavimo mi nju tu sada
je ne znal kaj bi rekel, pak je zato samo vu Fiumi i hajdmo nazad к naáemu To
klimal z glavom. Kak ona babika vu ko- maáu. Gledimo ga, как Zivi on.

Fannika.
in.

»Eto na» — veli glasno» sad ta prokleta Zgarjevica tu leZi, doma, — a ja ipak
posve sigurno znam, da sam je u Cakovec
pred sobom rival. Ili mi se je san|alo? —
Ha neka bude kako hoCe, dobró. samo da
su taCke tuj.»
Potlam jedan kral su Bartol i BlaZ na
to doäli, как su nehotice jedan drugomu
mediji, koja na svako nase pitanje klima.
kurili onoga Cetvrtka, kad je Bartol hodil
Так se je onda pripetilo. da je kum
u Cakovac graha kupnval.
vu svojim zaCudjenju joá i onda klimal na
Em h o /In у banhofu, kada je ánelcug veC zdavnja otiáel.'

G reb en .
(Drugiput dalje).

G a b o n a á r a k . — C ie n a Ш к а
1 m.-mázsa.

J in -cent.

kor fill.

Búza
Pöenica
10.00 —
Rozs
Нгй
12.00—
Árpa
JeCmen
14 00 Zab
I Zob
14 00 —
Kukoncza uj Kuruzanova 13 50 —
Fehér bab uj Grab boli
24 00
Sárga » »
»
&uf i
18 00 Vegyes » »
*
zméáan 18 0 0 -Kendermag
Konopljeno seme 28 0 0 —
Lenmag
Len
18 00 —
Tökmag
KoSéice
22 0 0 —
Bükköny
Grál torka
10 00 —

I

I
I
I
1
1
(

h i r d e t m é n y ,
Ezennel közzé teszem, hogy H e s s e I J a k a b vagyonbukott
Csáktornyái be nem jegyzett kereskedő csődtömegéhez tartozó, s a
csődleltárban 1— 873 tét elszámok alatt felvett és 1 1 7 5 4 k o r •
5 9 f i l l é r e becsült röfös- és rövidárukból, valamint férfi és női di-

vatcikkekből álló egész raktár és hozzátartozó bolti felszerelés írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás utján eladatik.
I
Az írásbeli zárt ajánlatok 1 9 0 9 . é v i f e b r u á r h ó 2 1 - i k
1 n a p já n a k d é li 1 2 ó r n j n i y VJ00 korona óvadék egyidejüleges le*
tétele mellett Dr. Schwarz Adolf nagykanizsai ügyvéd urnái mint
(
a csőd választmány elnökénél nyu jtnndók be, és az ajánlati verI
sen у tárgyalás feltételek egy példánya ajánlattevők által aláírandó
\ oly hozzáadással, hogy azokat magukra nézve kötelezőnek elismerik.
I
A csődtömeg az eladás tárgyát képező ingóságok minősége
I
és mennyisége tekintetében szavatosságot nem vállal, s a legkedve1 zöbb ajánlat elfogadásához sincs kötve. Az elfogadott ajánlat be(
nyújtója köteles az ajánlati verseny tárgyát képező tömeget H n a p
I
a la t t k é s z p é n z f i z e t é s m e lle tt átvenni, mert különben óvadéI
kát elveszíti.
\
A csődleltár az ajánlati feltételek és az áruraktár nálam
) megtekinthetők.
I

)

Csáktornya, 190(1. január 31-én.
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Kitűnő
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Dr. K o v á c s L ip ö t
ügyvéd\ töriieggondnok.
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jamaikai rum,
valódi cognac,
likőrök, szilvorium kapható
Ifj.Premecz Miklós
fűszer- és csemegekereskedésében

Csáktornyán.
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Házeladás.
ft zalaujvári-utca 45 szám Felsőmuraközben egy dohányalatti
tözsdeongedélylyel

TELEK

korcsmabáz

4 szoba, 2 istálló, 1 pince, nagy
Oi I
S
kd dk
gyümölcsös kert stb. összes g
** *
sági hozzátartozók azonnal eladó.
Bővebbet e lap kiadóinvatalábán. Bővebb felvilágosítást ad e lap
kiadóhivatala.
593 1— 2

A C sákto rn yán székelő

M U R A K Ö ZI T A K A R É K P É N Z T Á R R É S ZV É N Y T Á R SA SÁ G
1906. évi február hó 22-én délután 3 érakor saját helyiségében

XXV.

rendes

közgyűlését

tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t:
1.
2.
8.
4.

A gyűlés megnyitása az elnök által.
A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelenlése.
A zárszámla beterjesztése s az e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meghatárol
zása és a felmenlvény megadása.
5. Négy igazgatósági tag és a felügyelőbizottság megválasztása.*)
0. Esetleges indítványok.
Csáktornya, 1906. január hó 12-én.

Az igazgatóság.

*) 31. § A tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, vagy meghatalmazottja által
gyakorolhatja, de ezen jog gyakorolhalására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés elölt leg
alább 4 hét óta a társaság könyveiben az ő nevére legyen beirva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az
S79 3_ 3

Megjelent !

intézet pénztárába letétessék.
Meghatalmazvánvok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

Z rínyi K ároly

sie g .

Megjelent

CSÁKTORNYA MONOGRÁFIÁJA - m 6 é ...

FiscHL & с«. Klagenfurt

ro zsszesz, sa jto lt-é le sztő - és m alátagyár.

Megrendelhető:

[=□
AJÁNLJA:
(=□
pékeknek nagyon fontos

Fischel F. (Strausz Sándor) könyvkereskedésében Csáktornyái

^

MALTOSIN-ját (sütőmaláta.)
A süteményt sokáig friss és ízletes
állapotban tartja, azt könnyűvé, tet
szetősebbé teszi és szép szint, tartós
ságot ad. Megtakarít sok tejet, cukrot.

Képviselet
és ra k tá r C sákto rn ya és
-------------- vidékére ------------

STRÁHIATestvérek
-

Csáktornya.

Ugyanoda naponta friss élesztőt szállítunk.

H ird e té s e k felvétet
nek c lap kiadóhivatalában.
Nyomatott Fischel F ü lö p (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán.

